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Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Reuzen om verslagen te worden 

 
 
Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  Wij komen hier ter ere van uw naam, Lied 274: 1 en 2 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
 
Zingen:  Lied 274: 3 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek: papieren reuzen 
 
Zingen:  Reus Goliath, AWN I nr. 11 
 

1. De grote mensen durven niet, 
heel Israel is bang 
voor Goliath de grote reus 
die sterk is en heel lang    
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2. Daar staat hij midden in het dal, 
 hij lacht hen uit en spot: 
 “waar blijft die man die vechten zal 
 en waar is jullie God?” 
3.  Maar David met zijn herdersstok 
 gaat helemaal alleen 
 de berg af naar die grote reus 
 en doodt hem met een steen. 
4.  Reus Goliath, reus Goliath, 
 ’t is uit met je geweld,  
 want David heeft op God vertrouwd, 
 en David is een held. 

 
Gebed 
Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: 1 Samuel 17: 38-54 
 
Zingen:  David werd gekozen boven alles uit, Lied 171 
 
Schriftlezing Brieven: Hebreeën 11: 1-3 en 32-34 
 
Zingen:  Mijn God, mijn herder zorgt voor mij, Lied 23c 
 
Schriftlezing Evangelie: Marcus 11: 8-10 
 
Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f 
 
Overdenking 
 
RPM:   Roller Coaster (Danny Vera) 
 

Je kunt het gevoel hebben dat je er alleen voor staat, 
maar ten diepste doen we het samen en samen met God 
Here we go 
On this roller coaster life we know 
With those crazy highs and real deep lows 
I really don't know why 
And I will go 
To the farthest place on earth I know 
I can travel all the road, you see 
‘Cause I know you’re there with me 
You don't have to slow me down 
‘Cause I will always be around 
I will find my way back home 
Where magnolia grows, where magnolia grows 
But I guess you know 
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Why I do what I do and where I go 
I try to fill that empty space inside 
But I can’t do that without you 
You’re even with me in my dreams 
I see a sail, the seven seas 
I will try to find my way 
You’re always there tomorrow,  
you’re always there tomorrow 
Here we go 
On this roller coaster life we know 
With those crazy highs and real deep lows 
I really don't know why 

   And I will go 
 
Overstappen 

 
stripuitgave ca. 1970, Vereeniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift: De bijbel in beeld 
 
RPM:   Superheroes Writers (The Script, Daniel O'Donoghue, Mark Anthony Sheehan 
  en James Barry)   Een lied over groeien tegen de verdrukking in 

 
All the life she has seen 
All the meaner side of me 
They took away the prophet's dream 
For a profit on the street 
Now she’s stronger than you know  

 
A heart of steel starts to grow 
All his life he’s been told 
He’ll be nothing when he’s old 
All the kicks and all the blows 
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He won’t ever let it show 
‘Cause he’s stronger than you know 
A heart of steel starts to grow 
When you’ve been fighting for it all your life 
You’ve been struggling to make things right 
That’s how a superhero learns to fly 
Every day, every hour, turn the pain into power 
When you’ve fighting for it all your life 
You’ve been working every day and night 
That’s how a superhero learns to fly 
Every day, every hour, turn the pain into power 
Oh-oh, oh, oh 
Oh-oh, oh, oh 
All the hurt, all the lies 
All the tears that they cry 
When the moment is just right 
You see fire in their eyes 
‘Cause he’s stronger than you know 
A heart of steel starts to grow 
When you’ve been fighting for it all your life 
You’ve been struggling to make things right 
That’s how a superhero learns to fly 
Every day, every hour, turn the pain into power 
When you’ve fighting for it all your life 
You’ve been working every day and night 
That’s how a superhero learns to fly 
Every day, every hour, turn the pain into power (power, power, power, 
power, power) 
(Power, power, power, power) 
Every day, every hour turn the pain into power 
(Power, power, power, power) 
(Power, power, power, power) 
Every day, every hour turn the pain into power 
She’s got lions in her heart 
A fire in her soul he’s a got a beast 
In his belly that’s so hard to control 
‘Cause they’ve taken too much hits, taking blow by blow 
Now light a match, stand back, watch them explode 
She’s got lions in her heart 
A fire in her soul he’s a got a beast 
In his belly that’s so hard to control 
‘Cause they’ve taken too much hits, taking blow by blow 
Now light a match, stand back, watch them explode 
When you’ve been fighting for it all your life 
You’ve been struggling to make things right 
That’s a how a superhero learns to fly 
Every day, every hour, turn the pain into power 
When you’ve fighting for it all your life 
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You’ve been working every day and night 
That’s a how a superhero learns to fly 
Every day, every hour, turn the pain into power (power, power, power, 
power, power) 
Oh, yes (power, power, power, power) 
Every day, every hour, turn the pain into power 
(Power, power, power, power) Ooh, yeah 
Whoa (power, power, power, power) 
Every day, every hour, turn the pain into power 
When you’ve been fighting for it all your life 
You’ve been struggling to make things right 
That’s how a superhero learns to fly 

 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
RPM:   In de schuur (Snelle en Ronnie Flex) 
 

Iedereen is ergens diep van binnen toch geboren om te winnen 
Kom op jongen gooi eens olie op het vuur 
Want ik ben ook van school verbannen, ik had ook geen plannen 
Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur 
Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant 
Maar jij hebt zelf toch je handen aan het stuur 
En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan 
Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur 
Kijk, luister, ik was alleen maar daar (oke) 
Het kon alleen beter gaan met mij (sowieso toch, ja) 
Moest de oogst voor mezelf toen nog zaaien 
Jongen, niets is wat het lijkt 
Geloof me, ik heb net als jij ook de zeilen in de storm  
voordat het aan kwam waaien 
Zoals wij, in ons paradijs 
Onbezonnen als wij konden worden, wat wijs 
En we worden dan rijk, dit in jouw paradijs 
Misschien op z'n tijd, onbegonnen maar 
Iedereen is ergens diep van binnen toch geboren om te winnen 
Kom op jongen gooi eens olie op het vuur 
Want ik ben ook van school verbannen, ik had ook geen plannen 
Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur 
Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant 
Maar jij hebt zelf toch je handen aan het stuur 
En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan 
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Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur 
Oke ik schreef 4/5 liedjes in de schuur yeah 
Deed het never nooit voor de money, nee ik was puur 
Kijk ik had Boaz van de Beatz hij bracht die bam bam bam bam 
En daarna was heel mijn outfit opeens duur yeah 
Zoals wij, in ons paradijs 
Onbezonnen als wij konden worden, wat wijs 
En we worden dan rijk, dit in jouw paradijs 
Misschien op z'n tijd, onbegonnen maar 
Iedereen is ergens diep van binnen toch geboren om te winnen 
Kom op jongen gooi eens olie op het vuur 
Want ik ben ook van school verbannen, ik had ook geen plannen 
Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur 
Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant 
Maar jij hebt zelf toch je handen aan het stuur 
En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan 
Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur 

 
Collecten 
 
Zingen:  De wijze woorden en het groot vertoon, Lied 1001 
 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel 
U wordt verzocht om tijdens het orgelspel weer plaats te nemen. Na het orgelspel kunt u op 
aanwijzing van de coördinatoren de kerkzaal verlaten en u zo snel mogelijk naar buiten te 
begeven. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Afbeelding: David en Goliath, Kijkbijbel van Kees de Kort  
 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 
Ouderling: Wenda Bergsma 
Diaken: Michael de Jong 
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog; 
 de Rainbow Pop Musicians 
Ontvangst en coördinatie: Leden van sectie 4 
Collecten 1. KiA - Griekenland 
 2. Plaatselijke kerk 
 3. Diaconie 
 
Ontmoeten bij de koffie 
Bij droog weer kunnen we met elkaar buiten koffie of thee drinken; als het (hard) regent is 
er geen koffiedrinken.  
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Het koffiedrinken is als volgt geregeld: 
Bij het verlaten van de kerk kunt u in de hal een kopje koffie of thee pakken. 

Op de 4 statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en 
schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. 

Er staat een serveerwagen waarop u bij vertrek uw lege kopjes neerzet. 
 

Denkt u ook op het kerkplein alstublieft aan de afstandsnorm van 1,5 meter! 

 
Nadere toelichting op de collecten:  
KiA Werelddiaconaat Hulp Vluchtelingen Griekenland 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van 
hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op 
zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije 
op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 
partnerorganisaties. U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 0373711816 t.n.v. Diaconie 
Regenboogkerk  o.v.v. Vluchtelingen  Griekenland. 
Plaatselijke kerk 
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente 
Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 
Diaconie - Pastorale arbeid 
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL 89 RABO 0373722478 van de Wijkkas Regenboogkerk  
onder vermelding van ‘Pastorale arbeid’. 
 

 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

